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ْ
يْاِطَ� َكَفُروا ِكن� الش�

َ
ِك ُسلَيَْماَن َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َول

ْ
 ُمل

َ
�يَاِطُ� َ  الش�

ْ
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َمانِ 
#
َملََكْ�ِ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُفَعل
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ُ
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َمرِْء َوَزوِْجِه َوَما هُ 
ْ
قُوَن بِِه َنْ�َ ال ُموَن ِمنُْهَما َما ُفَفر#

�
ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفْر َفيَتََعل
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G َمرِْء َوَزوِْجِه َوَما هُ إِغ�َما
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ْ
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hلقة السابقة عند قول اهللا تبارك وتعاjا X ديثjوقد وقف ا}     
ْ
يْاِطَ� َكَفُروا ِكن� الش�

َ
 َول

ْ
يْاِطَ� َكَفُروا ِكن� الش�

َ
 َول

ْ
يْاِطَ� َكَفُروا ِكن� الش�

َ
 َول

ْ
يْاِطَ� َكَفُروا ِكن� الش�

َ
بعد }    َول

اهللا جل وعال براءة سليمان عليه السالم من الكفر وذكرت أنه ليس X اآلية من نسبه إh أن ب� 
الكفر ولكنهم نسبوه إh السحر ولكن uا ^ن السحر كفراً ^ن بمsلة من نسبه إh الكفر، وأن 

 .هذه اwملة استفاد منها العلماء أو استدلوا بها � كفر الساحر
 hتبارك وتعا Yقو}     

َ
 َول
َ
 َول
َ
 َول
َ
 َول

ْ
يْاِطَ� َكَفُروا  ِكن� الش�
ْ
يْاِطَ� َكَفُروا  ِكن� الش�
ْ
يْاِطَ� َكَفُروا  ِكن� الش�
ْ
يْاِطَ� َكَفُروا هذا د}ل آخر � كفر من تعلم السحر، وقوY }    ِكن� الش�

 hكفروا يعلمون ا2اس السحر"تبارك وتعا �ولكن الشياط  " X وز أن يكون يعلمون}
موضع نصب � اjال و{وز أن يكون X موضع رفع � أنه خ� ثا� هذان وجهان X إعراب 

يْاِط�َ     {بارك وتعاh �مة يعلمون، و� قوY ت ِكن� الش�
َ
يْاِط�َ َول ِكن� الش�
َ
يْاِط�َ َول ِكن� الش�
َ
يْاِط�َ َول ِكن� الش�
َ
    { فيها قراءتان قرأ الكوفيون سوى �صمفيها قراءتان قرأ الكوفيون سوى �صمفيها قراءتان قرأ الكوفيون سوى �صمفيها قراءتان قرأ الكوفيون سوى �صم }    َول

ِكنْ 
َ
ِكنْ َول
َ
ِكنْ َول
َ
ِكنْ َول
َ
يْاِط�ُ     َول يْاِط�ُ الش� يْاِط�ُ الش� يْاِط�ُ الش� ابن ابن ابن ابن هكذا قراءتهم ووافقهم  لكْن بتخفيف لكن ورفع ا2ون من الشياطُ�،لكْن بتخفيف لكن ورفع ا2ون من الشياطُ�،لكْن بتخفيف لكن ورفع ا2ون من الشياطُ�،لكْن بتخفيف لكن ورفع ا2ون من الشياطُ�، }    الش�

يْاِط�َ     { قرأ �صم واbاقونقرأ �صم واbاقونقرأ �صم واbاقونقرأ �صم واbاقون، و�مر�مر�مر�مر ِكن� الش�
َ
يْاِط�َ َول ِكن� الش�
َ
يْاِط�َ َول ِكن� الش�
َ
يْاِط�َ َول ِكن� الش�
َ
فون هم فون هم فون هم فون هم بالتشديد وا2صب، القراء السبعة معروبالتشديد وا2صب، القراء السبعة معروبالتشديد وا2صب، القراء السبعة معروبالتشديد وا2صب، القراء السبعة معرو }    َول

الكسا� و�صم � هؤالء من الكوفة وأبو الكسا� و�صم � هؤالء من الكوفة وأبو الكسا� و�صم � هؤالء من الكوفة وأبو الكسا� و�صم � هؤالء من الكوفة وأبو     ابن كث� ا�u ونافع اuد� وابن �مر الشا� و�زة وابن كث� ا�u ونافع اuد� وابن �مر الشا� و�زة وابن كث� ا�u ونافع اuد� وابن �مر الشا� و�زة وابن كث� ا�u ونافع اuد� وابن �مر الشا� و�زة و
من أشهر اuراجع X القراءات السبع كتاب السبعة البن  هم القراء السبعة،هم القراء السبعة،هم القراء السبعة،هم القراء السبعة، عمرو ا�bي هؤالءعمرو ا�bي هؤالءعمرو ا�bي هؤالءعمرو ا�bي هؤالء

X القي�، من أراد ا�وسع �u القراءات السبع X القراءات الع��اهد أيضا كتاب ا�ب�ة  :
ا اف : البن اwزري، ا�وسع أيضا X القراءات األربعة ع� كتاب الن� X القراءات الع�

 .فضالء الب� X القراءات األربعة ع�
hتبارك وتعا Yْحرَ     {قو ُموَن ا�2اَس الس#

#
ْحرَ ُفَعل ُموَن ا�2اَس الس#
#
ْحرَ ُفَعل ُموَن ا�2اَس الس#
#
ْحرَ ُفَعل ُموَن ا�2اَس الس#
#
    ماماماماو¤ األخذة، األخذة، األخذة، األخذة،     السحر ":قال اwوهري ما مع£ السحر؟ما مع£ السحر؟ما مع£ السحر؟ما مع£ السحر؟ }    ُفَعل

هذا �ه يدخل X معا�  ا�مويه باjيل وا©داع،ا�مويه باjيل وا©داع،ا�مويه باjيل وا©داع،ا�مويه باjيل وا©داع،ويطلق أيضا �  """"فهو سحر،فهو سحر،فهو سحر،فهو سحر،    لطف مأخذه ودقلطف مأخذه ودقلطف مأخذه ودقلطف مأخذه ودق
دق مأخذه أو دق سببه أو فيه تمويه و ايل وخداع هذا �ه يدخل فيه،  السحر، وما لطف وما

فالساحر مع الشياط� يتعاونون � فعل أشياء، فيخيل للمسحور أنها ¬الف ما » عليه، ^ªي 
يرى  بعيد، فيخيل إ}ه أنه ماء، كراكب السفينة السائرة س�ا حثيثا ®يل Y أنه مايرى الاب من 

من األشجار واwبال سائرة معه، وGو ذلك، فهم يتعاونون مع الشياط� بعقد وبأمور وطالسم 

 ))))±±±±((((اjلقة اjلقة اjلقة اjلقة 



 .يريدون وشعوذة ينفذون بها إh ما
تق من ا�مويه باjيل تق من ا�مويه باjيل تق من ا�مويه باjيل تق من ا�مويه باjيل مشمشمشمشقيل هو  اختلف X اشتقاقه �مة سحر من أي ²ء مشتقةاختلف X اشتقاقه �مة سحر من أي ²ء مشتقةاختلف X اشتقاقه �مة سحر من أي ²ء مشتقةاختلف X اشتقاقه �مة سحر من أي ²ء مشتقةهذا السحر 

لته،، وقيل وا�حايلوا�حايلوا�حايلوا�حايل
ّ
لته،هو مشتق من سحرت الص´ إذا خدعته بمع£ عل
ّ
لته،هو مشتق من سحرت الص´ إذا خدعته بمع£ عل
ّ
لته،هو مشتق من سحرت الص´ إذا خدعته بمع£ عل
ّ
مثل يقول واحد أنا واهللا آخذ  هو مشتق من سحرت الص´ إذا خدعته بمع£ عل

حاجة من الطفل الصغ� سحرته وما معناه السحر اjقي· لكن خدعته عللته بµء أعطيته ²ء 
فإن الساحر يفعل ما يفعل أصله ا©فاء،  ا©فاءا©فاءا©فاءا©فاءوأخذت شيئا منه هذا معناه، وقيل أنه مشتق من 

، ألن اuسحور ي�ف عن زوجته ما يس« با�ولة، أصله من ال�فأصله من ال�فأصله من ال�فأصله من ال�فخفيًة، وهذا أيضا صحيح، وقيل 
الزوجة عن زوجها، أو ي�ف اإلنسان عن بيته، أو  هذا ²ء يصنعونه ي�ف الزوج عن زوجته أو

، فإذا ُعمل االستمالةاالستمالةاالستمالةاالستمالة    أصله منأصله منأصله منأصله مني�فه عن عمله، أو عن دراسته، وهذا أيضا مع£ صحيح، وقيل 
سحرا لشخص يستمال إh أشياء أخرى، وªلك يقولون من استمالك فقد سحرك، � � حال � 
االشتقاقات صحيحة، فالسحر تمويه و ايل وفيه خداع وفيه خفاء وفيه Àف وفيه استمالة، � 

 .هذه اuعا� صحيحة الÂ قيلت عن السحر
عند اuعÃلة يرون أنه خدع وتمويه  السحر Y حقيقة أم ال؟السحر Y حقيقة أم ال؟السحر Y حقيقة أم ال؟السحر Y حقيقة أم ال؟    هنا مسألة و» اختلف العلماء هلهنا مسألة و» اختلف العلماء هلهنا مسألة و» اختلف العلماء هلهنا مسألة و» اختلف العلماء هل�

 ،Y يهام ال أصلÄماعةوwماعةوذهب أهل السنة واwماعةوذهب أهل السنة واwماعةوذهب أهل السنة واwحقيقة، لكنه ®تلف، قد  وذهب أهل السنة وا Yأن السحر ثابت و hإ
زئبق، وحاجات، نسأل اهللا أن يزيدنا بها جهًال،  يكون وسوسة وأمراض، قد يكون طالسم، و

يم األشياء، تصغ� األشياء، اهللا جل وعال أعطى اwن من ويكÇ اuسلم� من _ها، أيضاً تعظ
 .القدرة شيئا عظيما وÄذا تعاونوا مع هؤالء حصل عن طريقهم _ كث�

 :هناك أدلة كث�ة منها ما األدلة أن السحر Y حقيقة؟ما األدلة أن السحر Y حقيقة؟ما األدلة أن السحر Y حقيقة؟ما األدلة أن السحر Y حقيقة؟ �
d(    هذه اآلية X هذه اآليةما جاء X هذه اآليةما جاء X هذه اآليةما جاء X حقيقة لم يمكن تعليمه، وال أخ�  ما جاء Y من ذكر السحر وتعليمه ولو لم يكن

 تعاh أنهم يعلمون ا2اس فدل أن Y حقيقة، أي لو ^ن السحر ماY حقيقة كيف يعلم؟ وهم ^نوا اهللا
 Y ون فيما بينهم، � واحد يعلم اآلخر، إذنuن أو اإلنس يتعاwيتعلمون يعلم بعضهم بعضا إما من ا

 .حقيقة إن لم يكن Y حقيقة كيف يتم تعليمه
f(    عن س hتعا Yعن سمن األدلة أيضا قو hتعا Yعن سمن األدلة أيضا قو hتعا Yعن سمن األدلة أيضا قو hتعا Yجل وعال بأنه عظيم     وصفهوصفهوصفهوصفه    }    وََجاُءوا بِِسْحٍر َعِظيمٍ وََجاُءوا بِِسْحٍر َعِظيمٍ وََجاُءوا بِِسْحٍر َعِظيمٍ وََجاُءوا بِِسْحٍر َعِظيمٍ     {حرة فرعونحرة فرعونحرة فرعونحرة فرعونمن األدلة أيضا قو

 .بأن Y حقيقة
É(     hتبارك وتعا Yالث قوÊل ا{Ëا hتبارك وتعا Yالث قوÊل ا{Ëا hتبارك وتعا Yالث قوÊل ا{Ëا hتبارك وتعا Yالث قوÊل ا{Ëا}  ُعَقِد

ْ
اثَاِت Xِ ال ُعَقِد َوِمْن َ_# ا�2ف�
ْ
اثَاِت Xِ ال ُعَقِد َوِمْن َ_# ا�2ف�
ْ
اثَاِت Xِ ال ُعَقِد َوِمْن َ_# ا�2ف�
ْ
اثَاِت Xِ ال  َوِمْن َ_# َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ َوِمْن َ_# َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ َوِمْن َ_# َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ َوِمْن َ_# َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ ) ) ) ) ÌÌÌÌ((((َوِمْن َ_# ا�2ف�

يستحق سحر ا2´ صÎ  االفلق سبب نزوÍا أن bيد بن األعصم ا}هودي عليه من اهللا م وسورةوسورةوسورةوسورة}
سحر رسول اهللا "اهللا عليه وسلم، وقد ذكر ذلك اbخاري ومسلم عن �ئشة رÏ اهللا عنها قالت 

و� اjديث أن عليه " صÎ اهللا عليه وسلم يهودي من يهود بÑ زريق يقال b Yيد بن األعصم
Y عمل X بÒ وذهب  وقد أخ� أنه عمل) إن اهللا شفا�إن اهللا شفا�إن اهللا شفا�إن اهللا شفا�(الصالة والسالم uا حل السحر قال 

الصحابة وأخرجوه منها إh آخره، اuهم أن السحر Y حقيقة وعليه الصالة والسالم ^ن ®يل أنه 



 Óال�يعة، ل� ال يأ hÄين وËا hÄو Ôالو hمد هللا لم يتطرق إjء وال يفعله، ولكن اµيفعل ال
^ن X أشياء معينة لم تصل إh مسألة أحد ويقول واهللا اËين تأثر صار فيه اختالل بسبب السحر، 

اËين وhÄ اbالغ وhÄ ال�يعة اإلسالمية، اuهم أن هذا يدل � أن السحر Y حقيقة وما فيه شك، 
وآثاره اآلن واضحة، ناس ي�فون عن بيوتهم، ناس يصيبهم جنون، ناس يصيبهم Àع، واحد 

 .نسأل اهللا العافية ي�ف عن زوجته، اuرأة ت�ف عن زوجها، أشياء كث�ة
، وهذا لألسف يكX Ø بعض العلماء أيضا أدخلوا X السحر ما يكون با©فة، اjرÖت والشعوذةالعلماء أيضا أدخلوا X السحر ما يكون با©فة، اjرÖت والشعوذةالعلماء أيضا أدخلوا X السحر ما يكون با©فة، اjرÖت والشعوذةالعلماء أيضا أدخلوا X السحر ما يكون با©فة، اjرÖت والشعوذة

يس« بالسحر أو الك السحري أو Gو ذلك، فالن ®رج ²ء من فم األسد،  القنوات الفضائية ما
لمسلم أن يراه أو يقف أو يدخل ²ء أو يدخل هو X ²ء آخر، هذا نوع من السحر، وال {وز ل

، أيضا من السحر ما يكون طالسم وأرقام ، أيضا من السحر ما يكون طالسم وأرقام ، أيضا من السحر ما يكون طالسم وأرقام ، أيضا من السحر ما يكون طالسم وأرقام عنده وال أن يصدقهم كما سيأÓ الÚم إن شاء اهللا فيه
يعÑ  وحروف مرÛب بعضها � بعض، أيضا من السحر األدوية حبوب أو _اب أو دخان يتصاعد،وحروف مرÛب بعضها � بعض، أيضا من السحر األدوية حبوب أو _اب أو دخان يتصاعد،وحروف مرÛب بعضها � بعض، أيضا من السحر األدوية حبوب أو _اب أو دخان يتصاعد،وحروف مرÛب بعضها � بعض، أيضا من السحر األدوية حبوب أو _اب أو دخان يتصاعد،

عليه وسلم أدخل بعض عليه وسلم أدخل بعض عليه وسلم أدخل بعض عليه وسلم أدخل بعض     أيضا ا2´ صÎ اهللاأيضا ا2´ صÎ اهللاأيضا ا2´ صÎ اهللاأيضا ا2´ صÎ اهللا Íم X ذلك أنواع وحيل يتالعبون بها � ا2اس،
قال عليه الصالة  األشياء X السحر وÄن ^نت ال تأخذ حكم السحر مثل الÚم اjسن اwميل،األشياء X السحر وÄن ^نت ال تأخذ حكم السحر مثل الÚم اjسن اwميل،األشياء X السحر وÄن ^نت ال تأخذ حكم السحر مثل الÚم اjسن اwميل،األشياء X السحر وÄن ^نت ال تأخذ حكم السحر مثل الÚم اjسن اwميل،

من حسن اbيان ال يكون سحراً Üرما، اuقصود أنه {ذب العقول  )إن من اbيان لسحراً إن من اbيان لسحراً إن من اbيان لسحراً إن من اbيان لسحراً (والسالم 
 .روي�ف األنظار إ}ه من حسن Ýمه ومنطقه، هذه أنواع تدخل X السح

من اهللا تبارك وتعاh ألنبيائه : واuعجزة واuعجزة واuعجزة واuعجزة عمل الساحر، :  السحرالسحرالسحرالسحر: هناك فرق ب� السحر واuعجزةهناك فرق ب� السحر واuعجزةهناك فرق ب� السحر واuعجزةهناك فرق ب� السحر واuعجزة
ورسله، و¤ ن´ يعطى من اuعجزات ما يناسب اªي ^ن عند قومه، واªي برزوا فيه، موÞ عليه 

حر، عيâ السالم أعطي العصا، وàرج يده بيضاء ليس فيها برص، ألن قومه ^نوا مشهورين بالس
عليه السالم ^ن ي�ئ األكمه واألبرص وäå اuوã بإذن اهللا عز وجل، ألن قومه ^نوا مشهورين 
بالطب، العرب ^نوا مشهورين بالفصاحة واbالغة فجاءهم هذا القرآن فأفحمهم وأعجزهم، 

علها لرسله، وال فالسحر يوجد من الساحر، ال يمكن أن يأÓ أحد باuعجزة إال اهللا تبارك وتعاh و{
يفحم هذه اuعجزة، أما السحر قد يأÓ واحد أقوى  يمكن أن يستطيع أحد أن يعارض أو يتحدى أو

 éسحور ويغلب سحر الساحر ويعاuبإذن اهللا هذا ا êسحرا من سحر فالن فيعجزه ويغلبه، وقد يُش
®اف منه ®ë أن  هذا بإذن اهللا عز وجل، هذه أمور بتوفيق اهللا سبحانه وتعاh، لكن اªي

فí من اهللا تبارك وتعاh فاuعجزة تأييد من اهللا تبارك وتعاh ألنبيائه :  اuعجزةاuعجزةاuعجزةاuعجزةيتعدى ìره، أما 
 �ورسله فاuعجزة _طها اق]ان دعوى ا2بوة وا�حدي بها، أما السحر فهو شعوذة ودجل وضالل 

 .ا2اس
واستدلوا بقول اهللا تبارك  تعاطيه كفرتعاطيه كفرتعاطيه كفرتعاطيه كفرو  أن السحر كفرأن السحر كفرأن السحر كفرأن السحر كفرذهب العلماء إh  ما حكم الساحر؟ما حكم الساحر؟ما حكم الساحر؟ما حكم الساحر؟    �

 hتَْكُفرْ  {وتعا 
َ

ُْن فِتْنٌَة فَال
َ
G إِغ�َما 

َ
َحٍد َح�5 َفُقوال

َ
َماِن ِمْن أ

#
 تَْكُفرْ َوَما ُفَعل

َ
ُْن فِتْنٌَة فَال

َ
G إِغ�َما 

َ
َحٍد َح�5 َفُقوال

َ
َماِن ِمْن أ

#
 تَْكُفرْ َوَما ُفَعل

َ
ُْن فِتْنٌَة فَال

َ
G إِغ�َما 

َ
َحٍد َح�5 َفُقوال

َ
َماِن ِمْن أ

#
 تَْكُفرْ َوَما ُفَعل

َ
ُْن فِتْنٌَة فَال

َ
G إِغ�َما 

َ
َحٍد َح�5 َفُقوال

َ
َماِن ِمْن أ

#
َوَما َكَفَر َوَما َكَفَر َوَما َكَفَر َوَما َكَفَر  {وقوY تعاh  } َوَما ُفَعل

هم ما قالوا إنه ^فر ولكن نسبوه إh السحر، و� هذا يكون السحر كفر، ثم قال  } ُسلَيَْمانُ ُسلَيَْمانُ ُسلَيَْمانُ ُسلَيَْمانُ 



 .أن فعل السحر كفراً أن فعل السحر كفراً أن فعل السحر كفراً أن فعل السحر كفراً هذا أيضا îا يدل � " ولكن الشياط� كفروا "رك وتعاh تبا
رواه ال]مذي )حد الساحر ìبة بالسيفحد الساحر ìبة بالسيفحد الساحر ìبة بالسيفحد الساحر ìبة بالسيف(لقوY عليه الصالة والسالم  القتلالقتلالقتلالقتل:  أما حد الساحرأما حد الساحرأما حد الساحرأما حد الساحر    �

وأيضا عمر رÏ اهللا " وروي عن �ئشة أنها باعت ساحرة ^نت سحرتها وجعلت ثمنها X الرقاب
 hفقتلنا ثالث سواحر، لكن ما يقتل الساحر : قالوا " أن اقتلوا � ساحر وساحرة"والته عنه بعث إ

أنا وال أنت وال فالن، هذا إh وð األمر، يقبض � الساحر وåقق معه وينظر القاÏ فيه ويصدر 
فيه اjكم ال�ó، ثم يتوò وð األمر ا�نفيذ، لكن ال {وز لإلنسان أن يقتل السحرة ويقول 

    .هؤالء آذوا ا2اس سأقتلهم
من أô من أô من أô من أô (بقول ا2´ صÎ اهللا عليه وسلم  ال {وز 2ا أن نأÓ السحرة وال أن نسأÍم وال أن نصدقهمال {وز 2ا أن نأÓ السحرة وال أن نسأÍم وال أن نصدقهمال {وز 2ا أن نأÓ السحرة وال أن نسأÍم وال أن نصدقهمال {وز 2ا أن نأÓ السحرة وال أن نسأÍم وال أن نصدقهم

من أô ^هنا أو من أô ^هنا أو من أô ^هنا أو من أô ^هنا أو (و� اjديث اآلخر  )^هنا أو عرافا فسأY عن ²ء لم تقبل Y صالة أربع� يوما^هنا أو عرافا فسأY عن ²ء لم تقبل Y صالة أربع� يوما^هنا أو عرافا فسأY عن ²ء لم تقبل Y صالة أربع� يوما^هنا أو عرافا فسأY عن ²ء لم تقبل Y صالة أربع� يوما
فهذا أمر  )أنزل � Üمد صÎ اهللا عليه وسلمأنزل � Üمد صÎ اهللا عليه وسلمأنزل � Üمد صÎ اهللا عليه وسلمأنزل � Üمد صÎ اهللا عليه وسلمعرافا فسأY عن ²ء فصدقه بما يقول فقد كفر بما عرافا فسأY عن ²ء فصدقه بما يقول فقد كفر بما عرافا فسأY عن ²ء فصدقه بما يقول فقد كفر بما عرافا فسأY عن ²ء فصدقه بما يقول فقد كفر بما 

خط� جداً ال {وز بأي حال من األحوال ال ا2ظر إ}هم وال سؤاÍم وال تصديقهم، واªي ذهب 
يطلب عالجا أو يطلب سحرا هذا اآلن صدقهم ودفع اuال، هذا � خطر عظيم وا2´ صÎ اهللا 

 )Î اهللا عليه وسلمÎ اهللا عليه وسلمÎ اهللا عليه وسلمÎ اهللا عليه وسلمفقد كفر بما أنزل � Üمد صفقد كفر بما أنزل � Üمد صفقد كفر بما أنزل � Üمد صفقد كفر بما أنزل � Üمد ص(عليه وسلم يقول 
 hتبارك وتعا Yِ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت     َماَماَماَماوَ وَ وَ وَ     {قو�َملََكْ

ْ
 ال

َ
�نِزَل َ

ُ
َملََكْ�ِ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت أ

ْ
 ال

َ
�نِزَل َ

ُ
َملََكْ�ِ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت أ

ْ
 ال

َ
�نِزَل َ

ُ
َملََكْ�ِ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت أ

ْ
 ال

َ
�نِزَل َ

ُ
� "  ماماماما" اختلف X }    أ � � �

  ::::قول�قول�قول�قول�
يعÑ وما كفر سليمان }     َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ  { للعطف � قوY "الواو"و نÇنÇنÇنÇ    أنها ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •

نزل  وما أنزل � اuلك�، يعÑ ال
ُ
كفر سليمان وال اªي أنزل � اuلك�، وذلك أن ا}هود قالوا أ

، و� الÚم بعضهم ، و� الÚم بعضهم ، و� الÚم بعضهم ، و� الÚم بعضهم """"لم يsل اهللا السحر"ج�يل وميõئيل بالسحر فنê اهللا ذلك، وقال ابن عباس 
وما كفر سليمان وال أنزل اهللا السحر � وما كفر سليمان وال أنزل اهللا السحر � وما كفر سليمان وال أنزل اهللا السحر � وما كفر سليمان وال أنزل اهللا السحر � """"يرى أن فيه تقديما وتأخ�ا وا�قديم كما قال الط�ي يرى أن فيه تقديما وتأخ�ا وا�قديم كما قال الط�ي يرى أن فيه تقديما وتأخ�ا وا�قديم كما قال الط�ي يرى أن فيه تقديما وتأخ�ا وا�قديم كما قال الط�ي 

وأن اªين يعلمونهم رجالن اسم وأن اªين يعلمونهم رجالن اسم وأن اªين يعلمونهم رجالن اسم وأن اªين يعلمونهم رجالن اسم " " " " ولكن الشياط� كفروا يعلمون ا2اس السحر ببابلولكن الشياط� كفروا يعلمون ا2اس السحر ببابلولكن الشياط� كفروا يعلمون ا2اس السحر ببابلولكن الشياط� كفروا يعلمون ا2اس السحر ببابل" "" "" "" "اuلك�اuلك�اuلك�اuلك�
 وهذا أوò ما �لت عليه اآلية من ا�أويل وأصح ما قيل فيها وال أحدهم هاروت واآلخر ماروتأحدهم هاروت واآلخر ماروتأحدهم هاروت واآلخر ماروتأحدهم هاروت واآلخر ماروت

يلتفت إh ما سواها، اjقيقة توجيه öيل جداً ونفيس من الط�ي يقول وما كفر سليمان وال أنزل 
نافية، يعÑ اهللا جل وعال ما يsل السحر إال � القول اآلخر أنه ابتالء "  ماماماما""""لسحر يعÑ هنا اهللا ا

 ماماماما "وامتحان هذا قول آخر، وال أنزل اهللا السحر � اuلك� ولكن الشياط� كفروا، هذا قول أن
 .هنا نافية"
ي ويكون السحر ي ويكون السحر ي ويكون السحر ي ويكون السحر اسم موصول بمع£ اªاسم موصول بمع£ اªاسم موصول بمع£ اªاسم موصول بمع£ اªوتكون عطف � السحر، عطف � السحر، عطف � السحر، عطف � السحر،  "ماماماما "يرى أن القول اآلخرالقول اآلخرالقول اآلخرالقول اآلخر     •

ل،ُم�sَل، �sَل،ُم �sَل،ُم �sَُم  Ñا�ال أن اهللا ما أنزل السحر، : يقول القول األولالقول األولالقول األولالقول األوليعÊا�القول اÊا�القول اÊا�القول اÊالقول ا  �لكuا �اهللا أنزل السحر 
، قال أهل العلم وهللا أن يمتحن عباده بما شاء كما ، قال أهل العلم وهللا أن يمتحن عباده بما شاء كما ، قال أهل العلم وهللا أن يمتحن عباده بما شاء كما ، قال أهل العلم وهللا أن يمتحن عباده بما شاء كما فتنة للناس وامتحانا، }بتÎ ا2اس و®ت�ون

ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�مَ إِغ�مَ إِغ�مَ إِغ�مَ     {وÍذا ^ن اuلõن يقوالن  امتحن بنهر طالوت،امتحن بنهر طالوت،امتحن بنهر طالوت،امتحن بنهر طالوت،
َ
G ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ ا
َ
G ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ ا
َ
G ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ ا
َ
G ا {  �يعÑ هذا استدلوا به 



موصولة، وهذا يدل أن اهللا جل وعال أنزل السحر فتنة للناس، أي " ماماماما"هنا للعطف وأن  "لواولواولواولواوا"أن 
Üنة من اهللا �øك أن عمل السحر كفر، فإن أطعتنا ÷وت وÄن عصيتنا هلكت، ومثل ما يعطي 

يكون X آخر الزمان يعطيه اهللا أمور تكون � يديه، يPب القرية اهللا جل وعال لتجال اªي 
فتكون خPاء، ويPب القرية فتكون îحلة، يقتل الرجل يقصه شق� فيقول قم حيا، هذا فتنة 

روي عن عú وابن مسعود وابن عباس وابن "وامتحان أجراه اهللا جل وعال � يد هذا الرجل، وقد 
uا كØ الفساد X أوالد آدم عليه السالم وذلك X زمن إدريس عليه السالم عمر وغ�هم ما معناه أنه 

 hالئكة فقال اهللا تعاuبت فيهم لعملتم  أما إنكم لو(ع�تهم اÛبُت فيكم ما ر
ّ
Ûنهم ورõكنتم م

مثل أعماÍم فقالوا سبحانك ما ^ن ينبû 2ا ذلك، فقال فاختاروا ملك� من خيارÛم فاختاروا 
الزنا و_با  ولكن اjقيقة الرواية هذه جاء فيها أنهما فعال )روت فأنزÍما إh األرضهاروت وما

هذا �ه ضعيف وبعيد عن ابن عباس وعن ابن عمر وغ�هم من هذا �ه ضعيف وبعيد عن ابن عباس وعن ابن عمر وغ�هم من هذا �ه ضعيف وبعيد عن ابن عباس وعن ابن عمر وغ�هم من هذا �ه ضعيف وبعيد عن ابن عباس وعن ابن عمر وغ�هم من ا©مر، وªلك قال القرط´ 
أن هذين اuلك� _با ا©مر وصاروا  الصحابة، ألن اjقيقة هذه من الروايات اإلüائيلية السيئة،الصحابة، ألن اjقيقة هذه من الروايات اإلüائيلية السيئة،الصحابة، ألن اjقيقة هذه من الروايات اإلüائيلية السيئة،الصحابة، ألن اjقيقة هذه من الروايات اإلüائيلية السيئة،

الفواحش بالنساء، يقول القرط´ إنه ضعيف وال يصح منه ²ء، فإنه قول تدفعه األصول X  يفعلون
اuالئكة اªين هم أمناء اهللا � وحيه، وسفراء اهللا إh رسله، ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما 

ال يف]ون، يأمرون، بل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يسبحون الليل وا2هار 
قد أنزل اهللا ملك� وجاء معهما السحر فتنة للناس، لكن ا�وسع والÃيد والقول أنهما ^نا ي�بان 
ا©مور ويفعالن الفواحش هذا Ýم قبيح وþء ال يمكن أن يصح عن الصحابة رÏ اهللا عنهم، 

 .وªلك نفاه هؤالء العلماء
hتبارك وتعا Yنوع من ال�ف ال ين�ف للتأنيث     }}}}بِبَابَِل بِبَابَِل بِبَابَِل بِبَابَِل { ،}    وَت وَت وَت وَت بِبَابَِل َهاُروَت َوَمارُ بِبَابَِل َهاُروَت َوَمارُ بِبَابَِل َهاُروَت َوَمارُ بِبَابَِل َهاُروَت َوَمارُ     {قوî

وا�عريف والعجمة، وهو قطر من األرض، قيل إنه �م، وقيل هو العراق وما وااله، وقيل هو اuغرب 
 hتبارك وتعا Yقو ،hشما}ه والعلم عند اهللا تبارك وتعا X العراق أو X وهذا ضعيف، واألقرب أنها

هاتان �متان أيضا ال تن�فان، يعî Ñنوع من ال�ف للعلمية والعجمة، أما  }    َهاُروَت َوَماُروَت َهاُروَت َوَماُروَت َهاُروَت َوَماُروَت َهاُروَت َوَماُروَت {
 �بابل فهو للعلمية والعجمة أو للعلمية وا�أنيث، و�ها تدل � اuمنوع من ال�ف، و{مع 

مثل جالوت وطالوت واهللا  ويقال هوارته وهوارن وموارته وموارن،ويقال هوارته وهوارن وموارته وموارن،ويقال هوارته وهوارن وموارته وموارن،ويقال هوارته وهوارن وموارته وموارن،مثل طواغيت، هواريت ومواريت هواريت ومواريت هواريت ومواريت هواريت ومواريت 
روي عن " يقول الزجاجيقول الزجاجيقول الزجاجيقول الزجاج؟ هذا مرتبطة X اuسألة السابقة، ختلف هل هما ملõن أو غ�هماختلف هل هما ملõن أو غ�هماختلف هل هما ملõن أو غ�هماختلف هل هما ملõن أو غ�هماااااأعلم، 

إن اuلك� يعلمان ا2اس تعليم إنذار من السحر ال تعليم د�ء إ}ه، يعÑ : عú رÏ اهللا عنه قال
خوفونهم أنهما ما ^نوا يعلمون ا2اس السحر يعلمونهم }كونوا سحرة ال، هم يعلمونهم }نذرونهم }

 """"....ولكن هذا ®الف ولكن هذا ®الف ولكن هذا ®الف ولكن هذا ®الف ظظظظاهر اآلية فاآلية أنهما ملõناهر اآلية فاآلية أنهما ملõناهر اآلية فاآلية أنهما ملõناهر اآلية فاآلية أنهما ملõنمنه، وقيل أنهما ليس ملك� 
 hتبارك وتعا Yَحدٍ     {قو

َ
َماِن ِمْن أ

#
َحدٍ َوَما ُفَعل

َ
َماِن ِمْن أ

#
َحدٍ َوَما ُفَعل

َ
َماِن ِمْن أ

#
َحدٍ َوَما ُفَعل

َ
َماِن ِمْن أ

#
هنا قول غ�  بزيادة منبزيادة منبزيادة منبزيادة منأي وما يعلمان أحدا القول  }    َوَما ُفَعل

hتبارك وتعا Yالقرآن ²ء زائد، قد يقال صلة تأدبا مع القرآن، قو X صحيح فليس }     
َ
 َح�5 َفُقوال
َ
 َح�5 َفُقوال
َ
 َح�5 َفُقوال
َ
 }    َح�5 َفُقوال



َمانِ     {، قوY تبارك وتعاh "ح5 "اuضمرة بعد "أن"ـيقوالن نصب ب :نصب الفعل هو ا�قدير
#
َمانِ ُفَعل
#
َمانِ ُفَعل
#
َمانِ ُفَعل
#
 ُفَعل

ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ {{{{الضم� يرجع Íاروت وماروت }
َ
G إِغ�َما 

َ
ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ َح�5 َفُقوال

َ
G إِغ�َما 

َ
ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ َح�5 َفُقوال

َ
G إِغ�َما 

َ
ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ َح�5 َفُقوال

َ
G إِغ�َما 

َ
َحدٍ     {، }  َح�5 َفُقوال

َ
َماِن ِمْن أ

#
َحدٍ َوَما ُفَعل

َ
َماِن ِمْن أ

#
َحدٍ َوَما ُفَعل

َ
َماِن ِمْن أ

#
َحدٍ َوَما ُفَعل

َ
َماِن ِمْن أ

#
 }    َوَما ُفَعل

َمانِ {
#
َمانِ ُفَعل
#
َمانِ ُفَعل
#
َمانِ ُفَعل
#
 الضم� يرجع إh هاروت وماروت، قوY تبارك وتعاh هنا  }ُفَعل

ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ     {
َ
G ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما
َ
G ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما
َ
G ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما
َ
G مع£ الفتنة أي  } إِغ�َما Ñاالبتالء واالختبار، هذا كما قلت صحيح أن اهللا :يع

 hتبارك وتعا Yعباده بما شاء ومن ذلك ابتالء العباد بهذا السحر وبهذه الشعوذة، قو úجل وعال يبت
إذا أتاهم اآلÓ يريد السحر نهياه أشد اí2، وقاال Y : قال ابن عباس رÏ اهللا عنهما} َال تَْكُفرْ َال تَْكُفرْ َال تَْكُفرْ َال تَْكُفرْ فَ فَ فَ فَ     {
ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ     {: 

َ
G ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما
َ
G ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما
َ
G ُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما
َ
G ألنهما علما ا©� وال� والكفر واإليمان ومن ذلك أن السحر  } إِغ�َما ،

نزل اuلõن بال
ُ
سحر }علما ا2اس اbالء اªي أراد اهللا أن كفر، وقال اjسن ا�bي ر�ه اهللا نعم أ

يبتú به ا2اس، وÖنا يعلمان ا2اس السحر، يعلمانهم ليس من باب ا�عليم }كونوا سحرة، لكن 
Yن فتنة فال تكفر، قوG لك ^نا يقوالن إنماª ،من باب ا�خويف وال]هيب وا�حذير 

ُموَن ِمنُْهَما    { 
�
ُموَن ِمنُْهَماَفيَتََعل
�
ُموَن ِمنُْهَماَفيَتََعل
�
ُموَن ِمنُْهَماَفيَتََعل
�
من هاروت وماروت من علم السحر ما يفرقون ب� اuرء  أي يتعلم ا2اس }    َفيَتََعل
إن إن إن إن (وأن Y تأث�ا وا2´ صÎ اهللا عليه وسلم يقول  وهذا من األدلة � أن السحر Y حقيقةوهذا من األدلة � أن السحر Y حقيقةوهذا من األدلة � أن السحر Y حقيقةوهذا من األدلة � أن السحر Y حقيقةوزوجه، 

يصنعونه يزعمون أنه åبب اuرأة إh زوجها والزوج إh  ا�ولة ²ءا�ولة ²ءا�ولة ²ءا�ولة ²ء    وووو) ) ) ) الرالرالرالر���� وا�مائم وا�ولة _ك وا�مائم وا�ولة _ك وا�مائم وا�ولة _ك وا�مائم وا�ولة _ك
ا Àفا يفرقون به ب� اuرء وزوجه قد يكون السحر {مع ب� زوج� وقد امرأته، وقد يكون أيض

 .يكون يفرق بينهما كما هنا X هذه اآلية، وªلك هذا من األدلة � أن السحر Y أثر وY حقيقة

 


